ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА,
ЕКСКУРСІЙ І СПОРТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ
31.08.2021 р.

Ужгород

№ 138

Про організований початок
2021/2022 навчального року
З метою реалізації основних положень законів України „Про освіту”,
„Про позашкільну освіту”, „Про охорону праці”, „Про охорону дитинства”,
відповідно до наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Закарпатської облдержадміністрації від 27.07.2021 № 275 „Про підготовку
до 2021/2022 навчального року”, листа Міністерства освіти і науки України
від 17.08.2021 № 1/9-414 „Про організацію освітнього процесу в закладах
позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”, на виконання рішення
розширеного підсумкового засідання колегії департаменту освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрації від 27.08.2021, затвердженого
наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської
облдержадміністрації від 28.08.2021 № 405, з метою організованого початку
2021/2022 навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Організувати освітній процес у 2021/2022 навчальному році в
Закарпатському центрі туризму відповідно до названих вище
нормативних документів та плану роботи на 2021/2022 навчальний рік,
погодженого рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2021).
2. З метою створення належних умов перебування в закладі дітей та
працівників забезпечити дотримання протиепідемічних заходів на період
карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19,
затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря
України від 8 червня 2021 року № 5 та від 26 серпня 2021 року № 9.
3. Забезпечити неухильне дотримання норм охорони праці та пожежної
безпеки, регулярне та своєчасне проведення з учасниками освітнього
процесу інструктажів із правил техніки безпеки під час роботи,
проведення гурткових занять, масових заходів, екскурсій, змагань тощо
(відповідальні – Безмен С.Г., Іванова М.В.).
4. Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість, регламентовану
статтею 30 закону України „Про освіту”, шляхом своєчасного
висвітлення на сайті закладу необхідної інформації (відповідальні –
Пецкович О.В., Льопко В.В.).
5. Забезпечити функціонування сайту як офіційного джерела інформації,
яке висвітлює діяльність Закарпатського центру туризму, сприяє
взаємодії всіх учасників освітнього процесу: адміністрації, педагогічного

колективу, здобувачів освіти, їхніх батьків (осіб, які їх замінюють),
соціальних партнерів закладу (відповідальний – Бельо Ю.В.).
6. Здійснити всі необхідні заходи для своєчасного забезпечення виконання
робіт із підготовки матеріально-технічної бази ЗЦТКЕСУМ до роботи в
осінньо-зимовий період (відповідальні – Безмен С.Г., Іванова М.В.).
7. Керівникам гуртків:
7.1. Завершити до 15.09.2021 комплектування гуртків та надати на
затвердження списки гуртківців на 2021/2022 навчальний рік.
7.2. Створювати під час занять комфортні умови для здобуття дітьми
та учнівською і студентською молоддю належних знань, умінь
і навичок за інтересами, сприяти розвитку, стимулюванню
й реалізації їхнього духовного та творчого потенціалу,
професійному самовизначенню та допрофесійній підготовці
особистості.
7.3. Організувати виховний процес на профілактику булінгу,
кримінальних
правопорушень,
вживання
наркотичних
і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству,
торгівлі людьми, на формування в гуртківців ціннісних
життєвих навичок, здорового способу життя.
7.4. У роботі з дітьми та учнівською і студентською молоддю
упроваджувати сучасні виховні системи, технології й методики
з метою подальшого вдосконалення якості освітнього процесу.
7.5. Здійснювати упродовж навчального року моніторинг освітніх
запитів учасників освітнього процесу з метою подальшого
покращення якості освітніх послуг та збереження й розширення
мережі гуртків.
8. Роботу гуртків ЗЦТКЕСУМ спрямувати на реалізацію таких напрямків:
8.1. туристсько-краєзнавчого – на організацію навчання шляхом
теоретичної та практичної підготовки; організацію екскурсій та
походів з метою вивчення особливостей рідного краю
(географічних, екологічних, етнографічних, археологічних,
історичних); проведення змагань, зокрема зі спортивного
орієнтування; координацію музейної справи, надання закладам
освіти методичної допомоги з питань організації музейної
справи, проведення для гуртківців екскурсій музеями
Закарпаття;
8.2. національно-патріотичного та військово-патріотичного, що
передбачає подальшу координацію проведення в області
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
„Сокіл” („Джура”), надання методичного супроводу щодо її
проведення в територіальних громадах області та безпосередньо
в закладах освіти; проведення військово-патріотичних ігор,
зокрема „козацькими стежками”, гонок „Герой Срібної Землі”.
8.3. дослідницько-експериментального – залучення гуртківців до
написання пошуково-дослідницьких робіт, у т.ч. до участі

9.

10.
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в Малій академії наук України; проведення обласних етапів
конкурсів пошуково-дослідницьких робіт учнівської та
студентської молоді (Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді „Мій рідний край, моя земля очима
сучасників”, Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді
„Моя Батьківщина – Україна”, Всеукраїнської краєзнавчої
конференція учнівської молоді „Українська революція: 100
років надії і боротьби”
тощо); надання методичної та
практичної допомоги з написання дослідницьких робіт
(проведення семінарів, консультацій офлайн та онлайн).
Організувати освітній процес у ЗЦТКЕСУМ на реалізацію Стратегії
національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента
України 18 травня 2019 року № 286/2019, та Державної цільової
соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до
2025, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня
2021 р. № 673.
Заступнику директора з навчально-виховної роботи Пецкович О.В.
ознайомити педагогічних працівників з умовами участі у конкурсах
фахової майстерності, сприяти належній підготовці педагогів до участі
у цих конкурсах.
Заступнику директора – керівнику філії „ Едельвейс” Лагуш Л.І.:
11.1. Забезпечити належну підготовку філії до роботи
в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років.
11.2. До
03.10.2021
р.
укласти
з
Ракошинською
загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів та Зняцівською
загальноосвітньою
школою
І-ІІІ
ступенів
Великолучківської сільської ради угоди про надання
освітніх послуг дітям, які будуть оздоровлюватися на базі
філії „ Едельвейс” у 2021/2022 навчальному році.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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